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ARCHITECTONISCHE PHANTASIEEN 

IN DE WERELD DER KRISTALLEN 

INLEIDING DOOR H. TH. WIJDEVELD 

Is de geheimenis van hei heelal zoo kil en zonder 
mededoogen dat alles wat het eens geschapen heeft 
bescherming in zichzelf zoekt, en werkt en zwoegt met 
ongeziene en waargenomen krachten om vestingen ter 
verdediging te bouwen;— of wordt de aarde onvermoeid- 
bewerkt voor de ontvangst van verre toekomst heerlijk¬ 
heden, waarin de oude paradijsdroom der menschheid 
vervulling vindt? Of is het beide tegelijk, de wereld van 
een God en van den Duivel, half droom, half tastbare 
werkelijkheid? 
Lucht en zee en aarde, veelvoud eener eenheid, strijd 
in overgave, bouwend-vernietigend spel van tegendee- 
len,.... waarheen, wanneer? 
Wie vraagt naar waarheid? — de wereld van het wonder 
kent geen waarheid-Het kristal ligt in die sfeer ver¬ 
heven; de molekule is de monumentale greep van een 
Godheid, die de tooverstaf in milliarden deelen splijten 
kan. Die duisternis is weemoed, maar de hooge gloed 
van het kristal is vreugd’ en bedwelmend zijn aanblik. 
Vreemd en doezelig-ver, ligt hier het leven, want 
deze wereld kent geen noodlot. Wie staren wil in de 
geheimen eener verre toekomst aanschouwe het kristal 
dat zijn verstardheid in geest ontvliedt en den geest in 
vaste vormen zet. Wie versteende oudheid wil erkennen, 
aanschouwe in de facetten de spiegel van het ontstaan; 
oerkrachten die tot de verheerlijking van den aanvang 
der aarde leiden, — explosies van macht en saamhorig¬ 
heid, gebonden in het ontstaan; het wezenlijkste en 
waardevolstete gelijk, wilsuitingen waartegen alle andere 
verschijningen der natuur gemanireerdheden lijken. 
Benijdenswaardig bestaan, dat niet zoekt en toch vindt,... 
niet vindt, omdat het altijd af en nooit volmaakt is. 
Vormen-rythme in de aardschollen en bergkammen, in 
rotsige zeeoevers en diepe groeven, in hoekig spitsig- 
flitsende verstrakkingen en in aanzwellend afgeronde 
massa’s. Kristallen!... Diamant, Turkoois, Amethist en 
Topaas. Kristallen!... Marmer, Bazalt, Zandsteen en 

Graniet. Kristallen!... Zout, Sulfaat, Calcium en Mica. 
Kristallen!... Eeuwig werkende macht van God, nooit 
vermoede kracht van den Mensch,... want... de aarde 
is het bouwstoffen leverend resultaat van een chemische 
werking ... het Kristal... wederkeerig spel van externe 
en interne krachten. In duizend-voudig rythme zoeken 
de deelen hun eigen bestaan en flitsen in schijnbare 
onordelijkheid naar voren... en juist daar brengt het 
onze verbeelding in werking; het schept de bouwlust 
en werkt dynamisch, want oude werelden storten ineen 
en nieuwe rijzen uit hun chaos op. Een wereld van den 
mikrokosmos, die wij als bij tooverslag tot makrokosmos 
omwerken. Hier worden de maten het spel onzer ver¬ 
beelding en verdwijnt de optische werking in een wereld 
van ongekende monumentaliteit. Wij dringen met onze 
phantasie in de aardkorst en uit de moederaarde stijgen 
bevruchtend, bouwexperimenten op in duizenden gestal¬ 
ten. Het is een architectonische wisselwerking, die ons 
zelfs opvoert tot luchtkasteelen, licht en teer als de 
verhalen van Scheherazade of geheimzinnig zwaar en 
donker als de spookgestalten van een Edgar Poe. 
Maar in de diepe ernst ligt een grootere waarde, want 
alles bouwt en bouwt en bouwt,...denatuur het heelal,... 
de wereld een vaste kern,... de menschheid de losse 
vorm harer beschuttende woningen en voor de mensch¬ 
heid bouwen de architecten mede aan de beelding en 
symbolen harer dooiende culturen. 
En altijd weer het kristal, want het flonkert in de don¬ 
kere geheimenissen der Egyptische pyramiden, het licht 
nog op uit het marmer van de Nikè, het zijn de zuilen 
van het Parthenon, het is de grondstof voor den tem¬ 
pelbouw en de verrijzenis der kathedralen,... en nog 
altijd ligt voor ons het kristal gereed en schiet, als wij 
bevelen, de nieuwe vormen tegemoet... 
Zoo ontstaan onze architectonische vergezichten, zoo 
ontstaan de vormen eener nieuwe wereld ... en zoo ligt 
in dit boek de kracht tot de daad voor de dragers van 
de vreugde des levens, die de toekomst zien als een 
geliefde en den adem van het komende in iederen 
nieuwen dag bespeuren... Maar tevens heeft het de 
lokking van een verren tocht voor hen die het droomen 
verkiezen boven de uitvoerbare mogelijkheden die een 
teleurstellende menschheid biedt. 
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-GROEPEERING DOOR B. G. ESCHER 
Van druk, temperatuur en concentratie hangt het af of 
en wanneer een bepaalde stof uit een oplossing begint 
uit te kristalliseeren of uit een gas te sublimeeren. 
Aanvankelijk ontstaan kristalkiemen, waarvan het begin 
zoo klein is, dat het zelfs met het mikroskoop niet is 
waar te nemen. Zien wij het groeiende kristal, dan is 
het eerste onbekende stadium reeds voorbij en nemen 
wij gewoonlijk een kristalskelet waar, dat ontstaan is 
door te snellen groei, zooals ijsbloemen op vensterglas 
en sneeuwkristallen. Deze skeletachtige en dendrieti- 
sche vormen zijn geen volgroeide kristallen; die ont¬ 
staan klaarblijkelijk veel langzamer, zijn begrensd door 
platte vlakken en bezitten in het algemeen geen in¬ 
springende hoeken. 
In de natuur ontstaat er niets dat behept is met een 
strengere symmetrie, niets van een vastere periodieke 

rangschikking der begrenzende vlakken en lijnen, dan 
een kristal. De uitwendige gedaante van een kristal is 
het gevolg van aanwas volgens strenge wetten die 
wij kunnen vinden door meting der tweevlakshoeken. 
Daaruit leiden wij de ideale kristalvorm af, die slechts 
zelden in de natuur voorkomt en waarvan de overeen¬ 
komstige vlakken alle even ver van het middelpunt zijn 
gelegen. 
De ideale kristalvorm bezit een zeer bepaalde sym¬ 
metrie, die ontleed kan worden in een stelsel van sym¬ 
metrie elementen, zoodanig, dat elk kristal behoort tot 
één der 32 symmetrieklassen. Maar dit wil volstrekt 
niet zeggen dat een kristalsoort, bijv. calciet slechts 
in één enkele vorm zou kunnen kristalliseeren. Er zijn 
reeds over de 2000 verschillende combinaties van 
vlakken aan calciet gevonden, maar alle voldoen zij 
aan slechts één bepaalde der 32 mogelijke combina¬ 
ties van symmetrie elementen. Deze strenge wettelijk¬ 
heid te vinden is een der doeleinden bij de bestudeering 
der kristalgedaante. Ik vermoed dat een beschouwing 
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van een kunstenaars standpunt hierin niets schoons zou 
kunnen vinden. 
Het is alles te hard, te streng. Slechts de kleine toe¬ 
vallige of gewilde afwijkingen van de wettelijkheid kun¬ 
nen een ornament van rechte lijnen mooi maken. Rechte 
lijnen en platte vlakken zoo in de ruimte tot een lichaam 
gerangschikt dat dit voldoet aan de strengste eischen 
eener symmetrie-combinatie, ontroeren ons niet. 
Het heeft mij geenszins verwonderd, dat de hoofd¬ 
redacteur van Wendingen bij het uitzoeken van kristal¬ 
len te Leiden voor deze verzameling van fotografieën 
stilzwijgend aan die mineralen voorbij liep, die al te 
duidelijk het stempel hunner slaafsche gehoorzaamheid 
aan de symmetriewetten droegen, juist aan die mine¬ 
ralen die den kristallograaf in verrukking brengen omdat 
zij naderen tot de ideale kristalvorm. 
Slechts groepen van kristallen kunnen het oog van den 
kunstenaar boeien. Groepen van geheel willekeurig 
gerangschikte kristallen van één soort, of groepen 
waarbij een evenwijdige of straalsgewijze rangschikking 

is waar te nemen. Ook daar nog in die groepen be- 
heerschen het platte vlak en de rechte lijn de gedaante. 
Slechts bij uitzondering treden gebogen vormen op, 
die echter bij mikroskopische beschouwing uit rechte 
lijnen blijken te zijn samengesteld. 
De strenge eenvoud van de parallele kwartsvergroeiin- 
gen (blz: 10, 21, 24 en 33 links) boeien ons omdat niet 
slechts de overlangsche assen der verschillende indivi¬ 
duen evenwijdig loopen, maar bovendien de overeen¬ 
komstige vlakken evenwijdig aan elkaar zijn gerangschikt. 
Al die schijnbaar half inéén gegroeide zeszijdige zuilen 
zouden niet het mooie beeld van een samenstrevende 
veel-eenheid opleveren, indien zij aan elkaar waren ver¬ 
groeid na een willekeurige draaing om hun zestallige 
symmetrie-as. 
De chaotisch gerangschikte fluorietkuben (blz: 13 en 15 
links) zouden op een ruïne gelijken indien van eiken 
kubus de onderkant aanwezig ware. Het tegendeel van 
een bouwval is hier voorhanden; deongebreideldegroei- 
kracht van elk fluorietkristal gaf aan de groep het chao- 



tisch karakter, omdat elke kubus van het begin af zijn 
eigen oriëntatie in de ruimte bezat en elk toegevoegd 
deeltje gedwongen werd plaats te nemen in het ruimte- 
tralie van den kubus binnen wiens aantrekkingssfeer 
het kwam. 
Welk een onrustige haast spreekt er uit de bergkristal- 
groep (blz: 22) waarin elke zeszijdige zuil van kwarts 
zijn eigen weg in de ruimte volgde. Waarom in het eene 
geval de kwartskristallen streven naar een veel-eenheid 
van evenwijdig georiënteerde individuen, in het andere 
naar een schijnbaar toevallig agglomeraat van niet 
gerangschikte enkelingen, wij weten het nog niet. Al 
deze mooie kristalgroepen waarbij tenslotte elk individu 
zijn eigen vrije ontwikkeling gedeeltelijk kan tentoon¬ 
spreiden, zijn gegroeid hetzij zwevend uit vloeistoffen 
of gassen, hetzij vast gegroeid op een reeds aanwezig 
gesteente, in een holte of spleet in de aardkorst. Eigen¬ 
lijk is elk natuurlijk kristal met eigen vorm een uitzonde¬ 
ring en is de regel, dat verschillende soorten van 
kristallen elkaar in hun groeidrang beletten hun eigen 

gedaante aan te nemen, zoodat er een stollingsge¬ 
steente bijv. graniet ontstaat. 
Evenwijdig gerangschikt zijn ook de limoniet kristallen 
(blz: 34), die door een merkwaardige kapvormige groe- 
peering tot spitsere pyramides zijn uitgegroeid dan elk 
der individuën alleen zou vermogen te vormen. Bovendien 
treedt limoniet hier niet in een eigen begrenzing op, 
maar heeft de plaats ingenomen van markasiet die 
door zijn groei de uitwendige gedaante vormde. In 
zulke pseudomorfoses is steeds de oorspronkelijke 
bouwer van het polyeder verdreven door een schei¬ 
kundig anders samengestelde stof. Met een eigen 
kristalvorm komt limoniet overigens nooit flink voor 
den dag. De wanstaltige limoniet stalactieten (blz: 23) 
bezitten wel is waar een kristallijne bouw, maar zij 
verraden daarvan niets in hun plomp druipsteenachtige 
gezwellen. 
Van de groote variatie in den vorm der calciet kristal¬ 
groepen geven de afbeeldingen eenigszins een indruk: 
teere zeszijdige platen (blz: 33 rechts) forsche zeszij- 
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dige prisma’s (blz: 15 boven), slanke spitse pyramides, 
chaotisch (blz: 33 boven), straalvormig (blz: 29) of 
waaiervormig uitgespreid(blz:12),ineengegroeiderhom- 
boëders, mooi doende in hun groepeering, zielig simpel 
als dropjes waar zij hun naakte eenvoud tentoonspreiden 
(blz: 5) en aan het humoristische grenzende in de ge¬ 
zellige bol met de eigenwijze uitbottingen (blz. 27), 
tenslotte de stalactietachtige met wratten bezette 
cylinder, die in vorm het tegendeel van een kristal 
schijnt te zijn (blz: 15 rechts). 
Ondoorzichtig is de opeenstapeling van loodglans kuben 
(blz: 26), doorzichtig in hooge mate zijn de gipskristallen 
met hun zachte reflexen, het Mariaglas (blz: 16), door¬ 
schijnend en refecteerend de coelestien-groep (blz: 32 
rechts). Vorm, translucentie en terugkaatsing van het licht 
werken in de aragoniet-spitsen samen tot een harmo¬ 
nische compositie van licht en schaduw (blz: 2 en 31). 

ALLE IN DIT NUMMER OPGENOMEN KRISTALLEN ZIJN UIT HE 
BEHALVE DE KRISTALLEN OP BLADZIJDE 17 BOVEN EN OP BLA 

Hoe verschillend werkt bariet in kleine willekeurig ge¬ 
rangschikte zeszijdige plaatjes (blz: 14 links) en in for- 
schere evenwijdig gestelde rechthoekige tabletten (blz: 
14 rechts en 32 boven). Het eenige hier afgebeelde 
enkel-kristal, de bariet (blz: 32 links), ontleent zijn 
charme aan de talrijke in twee richtingen verloopende 
splijtvlakken, gepaard aan doorzichtigheid. Als wild 
dooreengeworpen korenschoven treedt desmien op 
(blz: 28); waarom zoo vaak in deze groepeering? Het 
is ons niet bekend. 
In deze serie van schitterende foto’s die de redactie liet 
vervaardigen, komt wel tot haar recht één zijde der 
zoogenaamde doode natuur, de ongebreidelde groei¬ 
kracht van mineralen die in donkere holen in de aard¬ 
korst, uit vloeistoffen uiterst langzaam uitkristalliseerend, 
ons de wetten der symmetrie openbaren, slechts ver¬ 
zacht door de rangschikking der individuen in de ruimte. 

RIJKS GEOLOOISCH-MINERALOGISCH MUSEUM TE LEIDEN, 
ZIJDE 36; DEZE ZIJN UIT DE T E Y L E R-STI C H TI N G TE HAARLEM. 
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Hier waren voorbeschikt en hierin bleven na, 
doodstil en vlamloos, Troje’s torens in die groote 
brand, en de roekelooze lach van Hélena. 

Toen dit kristal weer. Dan, in een onstuimig Noorden, 
heimwee’sterugvlaag: Deirdre; de gewraakte val 
van Usnach's zonen; Concobar; vluchtende horden; 
en weer een stad, die brandt. En toen weer: dit kristal, 

nu vóór mij. 't Licht sterft in de ramen op het Westen. 
De droomen over deze late wereld gaan 
ruischende naar hun ontoegankelijke nesten 
terug. Het stil kristal blijft in den donker staan. 
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KRISTALLEN DOOR W. STEENHOFF 
WAAR WAART GIJ, TOEN IK DE AARDE GRONDDE? .... WIE HEEFT HARE 
MATEN GEZET?.... OF WIE HEEFT OVER HAAR EEN R1GTSNOER GE¬ 
TROKKEN? WAAROP ZIJN HARE GRONDVESTEN NEERGEZONKEN? OF WIE 
HEEFT HAREN HOEKSTEEN GELEGD? (UIT HET BOEK JOB). 

Laten we maar veronderstellen, om de bezwaren te 
ontzeilen van sommige kunstjagers, die bij deze kris¬ 
tallen — als vroeger bij de schelpen — niets van hunne 
esthetische gading vinden, dat bij uitzondering dit num¬ 
mer van Wendingen gewijd is aan de natuurkunde. Dan 
zal mogelijk het behagen vinden in deze kunstelooze 
platen, als bij de onnoozele massa, ongestoord kunnen 
zijn! Maar, wie dan — van die allen — door deze afbeel¬ 
dingen zoozeer geboeid wordt, dat hij, boven schilder- 
of teekenachtigheden aan de uiterlijke gedaante, eruit 
gaat gissen het wonder van de wrochtende natuur, zal 
gretig kennis nemen van Prof. Eschers’ zakelijke voor¬ 
lichting. Er valt dan echter op te merken, dat de genot¬ 
rijke bewonderende beschouwing zeer sterk esthetisch 
getint is en verder — dit vooral heeft zijn beteekenis — 

dat de zucht naar meer-ervan-weten is: de uit het 
behagen-vinden tot activiteit gewekten geest, die ver- 
stelligen wil en verklaren van uit het onderbewuste 
streven der opwellende aandoeningen naar hoogere 
bewustwording. Vollere (ideëele) openbaring dus uit 
meerdere (naturalistische) kennis — de elementaire 
voorwaarden tot kunstschepping en de factoren tot 
zedelijke verheffing, die we in kunstgenot begrepen 
achten. Maar bovendien, een afzondering ’n enkelen 
keer, met zulke treffende natuurverrichtingen kan een 
heilzame afleiding bezorgen van de afmattende, en af¬ 
gematte, beschouwingen over kunst, waar de wereld, 
ondanks haar eerbiedsbetuigingen (uit een onbestemd 
gevoel van schatplichtigheid aan de civilisatie) in haar 
hart vreemd en onverschillig tegenover staat. 
Zooveel kunstminnaars zien aan de natuur niet anders 
dan den alledaagschen schijn, terwijl inderdaad hun 
kunstvereeren niet anders beteekent dan een opge¬ 
smukte beschaving. Als ze dan al de natuur mooi vinden, 
dwingen ze het beeld in een artistieke vermomming, 
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ARTS □ 
KRISTAL 

leggen voor het toekennen der schoonheid het criterium 
aan uit een vergelijking met kunstwerken. Juist door de 
kunstvereering zijn de begrippen over schoonheidszin 
vertroebeld, is de zuivere verhouding van het voor 
schoonheid ontvankelijke element in ieder mensch — dat 
hem toevoert een opperste geestelijke verlustiging — ten 
opzichte der cultuur van den waarheidszin verbroken. 
Het Beginsel in het kunstbedrijf kan verschrompelen 
tot een onvruchtbare formule, maar bij de verrichtingen 
van de natuur is het als levend-geworden altijd te be¬ 
speuren. Over de schoonheid in de natuur bestaat geen 
twijfel, wat ze wrocht wordt onvoorwaardelijk in ernst 
opgenomen; waaruit te verstaan is, dat bij het natuur¬ 
verschijnsel de wetten voor het schoone in eeuwige 
bestendigheid worden erkend, dat het ontstond uit een 
boven alle dwaling en feilbaarheid bestierende macht. 
De natuur is ontzagwekkend om de onverzettelijkheid 
van haar ernst, om de onuitputtelijkheid van haar schep¬ 
pingsmacht. Ze kan zich veilig onthullen, van de eene 
wade na de andere, voor de begeerige oogen die tot den 

kern van haar levensorganen zoeken door te dringen, 
ze houdt altijd toch door het nog verder-verborgene, 
de onbevredigde verlangens in spanning. 
De studie naar de natuur, wil ze worden tot bevruchtend 
element voor de herschepping, door de kunst, moet 
zijn als het steeds knellender omarmen van een onver- 
zadelijken minnaar. 

Deze kristallen vormen, als opvallende toonbeelden van 
de kunstige (dat is harmonie-scheppende) werkzaam¬ 
heid der natuur, een treffend verschil met de schelpen, 
die wellicht eerder nog een door kunstwerken ge- 
kweekten smaak kunnen streelen. Daar is een verschil 
in bouwsysteem. De schelpen, zoo kan ’t ons — niet- 
geleerden — voorkomen, hebben een eindvorm in het 
wordingsproces bereikt; bij voortduren moet —wanneer 
dan ook — het stadium intreden van de ontbinding. 
Hun grillige vormen schijnen tot sierlijke wendingen 
uitgevloeid in de spoelende wateren, waaruit zij voort¬ 
kwamen totdat zij eindelijk op het strand werden ge- 



worpen. Maar de kristallen zijn anders gewórden. Minder 
bevallig in lijnen, zijn ze geheimzinniger en strenger van 
uiterlijk. Het onduleerende is er vreemd aan; de steile 
rechthoekige vorm is de grondtrek van hun gedaante. 
De natuur bezigde hier andere werktuigen; een soberder 
techniek wendde zij aan. Sn donkere spelonken dreef 
zij het tooverspel met haar ontzaglijke stille krachten: 
de onnaspeurbare chemische elementen. Hei hoogste 
machtwoord van haar Energie, waarin het diepste ge¬ 
heim van den kosmischen levenskern schuilt, is daarmee 
uitgesproken. Zij schiet haar wil uit, die voor de stof 
een onwrikbare wet is. Zoo was daar in de eerste 
scheppingsdagen het licht, op een enkelen wenk van 
Jehovah. Atomen schikken zich tot moleculen; ze vor¬ 
men zich tot kwadraat- of ook wel driehoeksvormen ; 
ze bouwen zich voort naar alle zijden in vermenigvul¬ 
diging van kubussen of prisma’s. En om de mogelijkheid 
eener eindelooze voortzetting bij dit gekozen bouw¬ 
systeem, zijn de barsche kristalformatie’s ontzagwek- 

kender nog dan de schelpen met hun fraaie lijnenspel. 
In betrekking tot de fendenzen, die, hoe verward en 
dwalend dan ook, als richtlijnen in het tegenwoordig 
streven zich reeds beginnen te accentueeren (het 
scherpst wel in de bouwkunst) zijn de kristalformatie’s 
in ’t bijzonder belangwekkend. Ze doen opmerken hoe 
de natuur haar rusteloos organiseerende arbeid demon¬ 
streert in het ons, als schoonheid toeglanzende, ver¬ 
schijnsel van het evenwicht—de evenmatige gesteldheid. 
Construeeren is in het tegenwoordige streven een 
kardinaal doel geworden. In de versierende kunsten 
nemen, boven de motieven uit planten- en dierenwereld, 
de geometrische figuren allengs meer de overhand. 
Maar construeeren geschiedt onder leiding der be¬ 
zinning — verstrakking van den geest — die de elementen 
voor een hechten onderbouw onontbeerlijk weet. En 
waar de wetmatigheid in den groei van alle leven werd 
ingezien, tracht de (aangewakkerde) speurzin door te 
dringen tot de organiseerende taktiek. De mechaniek, 
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de werking van de motorische krachten in de natuur, 
moet nu wel nader onder de aandacht vallen bij den 
herscheppenden drang. Daar zijn er, die zich vanwege 
het intellectueele(?) aandeel bij de daad bezorgd maken 
over de onttakeling van de kunst tot een geraamte van 
verstandelijke formules. Ze willen de wedergeboorte in 
bezieldheid en verwachten die te kunnen oproepen 
door het voorspannen van emotioneele of romantische 
elementen. Ook prijzen zij aan terugkeer tot de natuur 
(als de van ouds beproefde leerschool, maar — zonder 
voortgezet onderwijs!). Ze zien echter voorbij dat deze 
ontwikkeling — zonder beweegredenen — niet haar 
natuurlijken gang zou gaan. Ze zien evenmin in, dat de 
vondsten uit geestesinspanning innerlijk beleefd kunnen 
worden... als een ontroering van ongekende huive¬ 
ringen. De wetmatigheid waarmee het al-zijn in orde 
gesteld werd, en onderhouden door het onverstoorbaar 
kosmisch balancement, kan bevonden worden als boven- 
aardsch, als... mystiek. De myriaden van organismen, 

die wemelen door de lucht, die tieren over den grond, 
hebben gelijkelijk de teekenen van haar alomvattend 
wijs bestier. Ze is de noodwendigheid voor al het levens- 
mogelijke. Ik herken haar daar, in een al zeer futiel 
verschijnsel, onder het rooken van een pijp, in de uit¬ 
gestuwde rookwolk, die rechtuit gaat in een kringe¬ 
lende beweging — tot ze zich oplost. Maar, uit die ge- 
desordonneerde rookflard ontwikkelen zich weer luttele 
kleiner kringeltjes, gelijk aan de eerste; de oorspronke¬ 
lijke stuwkracht zet zich daarin voort — en wie weet 
hoe dikwijls dat inkrimpen en uitzetten van de Energie 
zich herhaalt, onzichtbaar. En ik merk daarbij op de 
beteekenis van den spiraal- of schroefvorm: het machtige 
instrument van de natuur, dat weerstand overwint. 
Overigens kan voor die bezorgden over een genoeg¬ 
zaam kwantum aan gevoel in de kunst het: „tout notre 
raisonnement se réduit a céder au sentiment”, van 
Pascal, geruststellend klinken. 
De kunst van iederen tijd is een getuigenis van den 



gevorderden staat in de kennis der natuur. Of wel, de 
ontwikkeling der kunst wordt onderhouden door de 
staag-vragende houding der menschheid tegenover het 
groote probleem, waar we het geheim van het Leven 
in bevat meenen. En de kunstenaars spreken uit telkens, 
wat hun de oplossing-in-waarheid schijnt. Zoo heeft 
iedere tijd zijn waarheid — die steeds waar-schijnlijkheid 
is — gevonden, ten opzichte der geestelijke ervaringen 
uit het contact met de waarneembare werkelijkheid. 
De kunstgeleerde kan opmerken, bij zijn resumeerend 
overzicht, dat bij die opeenvolging van stadia in de 
kunstgeschiedenis alles... natuurlijkerwijs ging. 
Thans schijnt een tijdperk aangebroken met teekenen 
van een verwording zoo ongekend in de geschiedenis 
der beschaving, dat het lijkt of er een algemeene ver¬ 
schuiving plaats vindt van de vroegere grondlagen, die 
zooveel culturen droegen. De parallel in de desorgani¬ 
satie van de ideëele en de stoffelijke wereld is daarbij 
opvallend en, veelbeteekenend ook voor den band die 
er daartusschen is in het verlangen naar de waarheid, 
naar de zuivere gesteldheid. „L’art de l’avenir sera 
scientifique et impersonnel” zei Flaubert, reeds zoolang 

geleden. Inderdaad staat, in de tegenwoordige beweging 
der massa’s, de mensch afzonderlijk thans wel zeer 
hulpeloos met zijn vragende houding tegenover de 
Waarheid — een probleem veel ingewikkelder en met 
veel meer vertakkingen in het universeele leven dan 
hij ooit vermoedde. Het zijn nu de collectieve en niet 
meer de individueele krachten, die zich zullen hebben 
samen te trekken volgens de wetten van actie en reactie, 
tot hernieuwde ontspanning. Want de Energie voor de 
toekomstige cultuur is bezig heel wat meer dan in 
vorige tijden, in haar arsenaal te verzamelen om haar 
hernieuwd élan in de daad te kunnen nemen. We zijn 
waarschijnlijk nog slechts in den aanvang der voor¬ 
bereiding. De eindelijke ontspanning wacht mogelijk 
ook op een genoegzamen samengroei, gelijkopgaande, 
van het ideëele en het stoffelijke, op het meer algemeen 
doorgedrongen bewustzijn van saamhoorigheid — een 
gemeenschap waar niet meer geest- of klasse- maar 
slechts menschverwanten zijn. Overeenkomstig de natuur 
zal ook dan de wereld zich harmonisch gaan organi- 
seeren, waarin allen, als evenaasten, het Leven als 
Schoonheid kunnen zien. □ □ □ □ 
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artsengel, zichtbare vlam, die zong 
in uwe sombere muziek 
is dit kristal de wereld niet 
wier werk en kracht aan u ontsprong? 

ristal, subliem vuur, diamant 
die in het duister der natuur 
zichzelf verlicht en helder brandt 
als fonkelende architectuur. 

ristal, vroeg licht van het heelal 
alom de helderheid verwant 
die met eenzelfde heimwee brandt 
in bloem en dier en mensch en plant 
van ziel tot ziel, van ster tot ster - - 

w eeuwige arbeid, Lucifer, 
die bevende in het eerste licht 
nog ademloos van Gods gezicht 
-- o, engelen fonkelend vergaan 
die hier in steen gebannen staan - - 
werd neergestort tot dezen plicht 
te hoeden deze eigen vlam 
waarvan de ziel haar heimwee kwam, 

aar heimwee, raadsel van de ziel 
waar plotseling een glans in viel 
dit fonkelen, de ziel bekend 
die hierin Gods muziek herkent 
en hunkert naar haar element, 

de helderheid, van ouds verwant 
die in het eeuwig werken brandt 
van ziel tot ziel, van ster tot ster 
al stervende en eenzamer 

ristal, muziek van het heelal 
gevallen licht, verloren vlam 
o, land, waarvan ons leven kwam 
kristal, melodieus heelal. 

e ziel, die sliep, zingt overal 
opnieuw muziek, haar element, 
subliem licht, overal herkend: 
kristal, muziek van het heelal, 
heelal, melodieus kristal. 

t 







m 
- 

□DESMIEND 
□ 2XWAREGR: □ 





sterren, versplinterd heelal, 
Vuur langs den hemel heen - - 
O Christus, begraven kristal, 
Vuur dat bevroor in den steen! 

er weerszij der wereld geplaatst. 
Wordt der sterren koud firmament 
Tot een glinst'renden gletscher weerkaatst 
In de kern van elk element. 

n tusschen hen beiden schuift 
Een schaduw-spel door den tijd 
Van stervende vormen, en stuift 
Weer uiteen naar hun eeuwigheid - - 

til elk een goedheid van God 
Heeft, toen de vloek was gesteld 
Over ons donkerend lot, 
De weinige eeuwen geteld, 

n schiep uit zijn witten schoot 
Dit onuitputt’lijk geluk 
Tusschen licht en licht, en den dood 
Als een tintelend oogenblik I - - 

I1IUUFI0FF 



□ ARAGONIET □ 
□ LEADHILL □ 
SCHOTLAND 
□ 3X WARE GR: □ 

* 

* 



V'ft'r' v. 

A - 

■: ,. .. 

ïmmm 
- ; 

□ BARIET □ 
□ CLAUSTHAL □ 
□ 2 X WARE GR: O 

□ □ □ O 
O’N DER: LINKS 
□ BARIET □ 
CUMBERLAND 
□ ENGELAND □ 
WARE GROOTTE 

fflaK*.?" «m 
□ □ □ □ 
ONDER:RECHTS 
C O E LESTIEN 
□ GIRGENTI □ 
WARE GROOTTE 

SiSI 

m 

w* 

■ r 

iÊm. 

>v 

m 

siKasSft- © 

;!ü ■nêmmm 
- 

. • 'ÊÊM 

few 



jsfi 
'tCVr-f. - TjVy* • . .0 

O CALCI ET □ 
ANDREASBERG 
□ 5 X WARE GR: □ 
□ □ □ □ 
ONDER: LINKS 
SAMENGESTELDE 
ROOKKWARTS 
□PYRAMIDE□ 
li/3 X WARE GR: 

□ □ □ □ 
ONDER: RECHTS 
□ CALCIET □ 
□ FREYBERG □ 
11/3 X WARE GR: 

: 
.. .. \ ' •••.: : 

m 33 

, ’-V.I 

/ III 

wH$H 

'f/llidSl 

si 

SïsïéSI 



PSEUDOMORFO- 
SE VAN LIMONIET 
FONTAINEBLEAU 
□ 5XWAREGR: □ 

$ 



ORTHOKLAAS 
□ RUSLAND □ 
□ (SIBERIE) □ 
11/4 X WARE GR: 

_ ÉH0C9I . _ • -c ..; . > . _ 



□ ARAGONIET □ 
STALAKTITISCH 
3/4 X WARE GR: 



mi 
' V-ï-I 

rftfco: m He 

NEUBELFUBfTIEK. n.v 
sEFTnVENtinEE fruTTErfDiiM 

mmmm ■■■■■■■■ ' iS'x 

NAADL. SANITAIRE 
COMPO - ASBEST VLOEREN 
IN GEWONE TOT DE FIJNSTE UITVOERINGEN 

„TRI O LI NT 
WORDT ALS LINOLEUM GELEGD, 

BACTERIËN VRIJ, STOFVRIJ, BESTAND TEGEN 
WATER EN ZUREN - ONVERSLIJTBAAR 

„RUBBOLEUM” 
IMITATIE RUBBER 

IN DIVERSE DESSINS EN KLEUREN TE 
LEVEREN 

VRAAGT PRIJS EN MONSTERS 

GEBR. VAN WOERKOM 
SCHIEDAM 

PERZISCHE TAPIJTEN 

FIRMA BENEZRA 
S-GRAVENHAGE 
NOORDEINDE 140 
(TEGENOVER ORANJESTRAAT) 

ROTTERDAM 
FILIAAL „PERZITA” 

GROOTE MARKT 12 

GROOTSTE VOORRAAD 
LAAGSTE PRIJZEN 

ZICHTZENDINGEN DOOR 
HET GEHEELE LAND 

REPARATIE-INRICHTING VOOR ALLE 
SOORTEN TAPIJTEN 



WÊÊÊKKÊÊ ■nu 

PERSONEN-LIFTEN 
GOEDEREN-LIFTEN 

SPIJS-LIFTEN 

N. V. NEDERLANDSCHE IJZERGIETERIJ „VULCANUS" 
EN MACHINEFABRIEK V/H 

J A N A M E 
FABRIEKEN TE VAASSEN (GELDERLAND) 

VERKOOPKANTOOR SINGEL 256 AMSTERDAM - TELEFOON 43067 

  

GLAS IN LOOD 

A. J. A. HEETMAN 
PIETER DE RAADTSTRAAT 49 
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MEUBELFABRIEK 
F. GEERLING 

COMPLETE MEUBILEERING 

BETIMMERINGEN NAAR 

11111 ONTWERPEN VAN 11111 

BEKENDE ARCHITECTEN 

BETIMMERINGEN ^ 
VOLGENS ELK ONTWERP 

MEUBELEN 

ROTTERDAM 
WESTNIEUWLAND 13 

s-GRAVENHAGE: BAGIJNESTRAAT 4-8 
TEL. 12660 

CHRISTIAAN TEDERS 

ARTISTIEKE MEUBILEERING 
IN EERSTE KLASSE UITVOERING 
OOK VOLGENS SPECIALE ONTWERPEN ELECTRISCHE UURWERKEN 

MOEDERKLOKKEN-BIJKLOKKEN 

SIGNAALKLOKKEN 

TORENUURWERKEN 

KORTE LEIDSCHEDWARSSTRAAT 
AMSTERDAM 
47 - 49 - 49A NEDERLANDSCH FABRIKAAT 



A.C.VALSTAR 
STEINENBURG33 - DE BILT-UTRECHT 

ATELIER VOOR 

KUNSTNIJVERHEID 

GESCHILDERD EN 
GEBRAND GLAS 

SPECIALITEIT IN 
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N. V. FABRIEK VAN 

SANITAIRE 

VLOEREN 
'Ih VOLKING & Co. 
KANTOOR, MAGAZIJN EN TOONKAMER 

LELIEGRACHT 39 - AMSTERDAM 
TELEFOON 48163 - GEVESTIGD SEDERT 1903 

VLOEREN 

IMITATIE RUBBER , 

LINOLEUM I 
RUBBER| 

G'RANITOJ 
E S T R I C H 
L I T O S I L O 
CAR R E LI N 
ALLES O O O R EIGEN VAKKUNDIGE WERKLIEDEN GELEGD 

SUBERLINO ALS ONDERLAAG VAN LINOLEUM 
BEZOEKT ONZE TOONKAMER EN VRAAGT PRIJZEN 
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BOVENAANZICHT VAN DE STATIONSOVERKAPPINGEN DER Z. H. E. S. M. EN DE H. IJ. S. M. TE ’S-GRAVENHAGE, 
MET EEN TOTALE OPPERVLAKTE VAN PLM. 9000 M2., IN 1917-1922 BEDEKT MET 

„RUBEROID” - DAKBEDEKKING 
AMERIKAANSCHE „RUBEROID” 

DAKBEDEKKING 
IN DIVERSE KLEUREN EN DIKTEN 

VOOR AFDEKKING VAN STEILE EN HELLENDE DAKEN 

RUIM 2.000.000 M2. IN NEDERLAND GEDEKT 

„RUBEROID - CEMENT” 
DAKBEDEKKING 

VOOR AFDEKKING VAN VLAKKE DAKEN 

TEERVRIJ - ELASTISCH - ISOLEEREND 
GEBRUIK VAN ZINK EN LOOD VOOR DEKRANDEN ENZ. 

OVERBODIG - LANGDURIGE GARANTIE 

PRIJSOPGAVE EN INLICHTINGEN KOSTELOOS 

RUBEROID-LEIEN - ONBREEKBAAR - GERING GEWICHT - KLEURHOUDEND 

-VRAAGT MONSTERS EN INLICHTINGEN BIJ ~. , 

GEBRSKRAMER 
TELEFOON INTERC. 112 5 7-11258-11259-11200 

ROTTERDAM 
TELEGR AM-ADRES: „RUBEROID” 
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N.V. ALGEMEENE METALLISATIE 
EN BETONBOUW COMPAGNIE 

NED. OCTROOIEN NOS. 2338, 2330,1018 EN 2792 
(AANGEKOCHT UIT HET FAILLISSEMENT DER 
N.V. NEDERL. BET0NUZER80UW, AMSTERDAM). 

GEMETALLISEERD BETON. 
GEMETALLISEERDE CEMENT-ASBEST- 
PLATEN, VOOR LAMBRIZEERINGEN, 
WAND- EN PLAFONDBEKLEEDING ETC. 
IN HET BIJZONDER VESTIGEN WIJ UW 
AANDACHT OP ONZE „KOPER”- EN 
„ZILVER”-PLATEN. ZZZZIZZZZZZ 

SCHOORSTEENMANTELS 
IN GEMETALLISEERD BETON, UITSTE¬ 
KEND MATERIAAL, DESVERLANGD UIT 
ÉÉN STUK GEGOTEN. VOOR WONING¬ 
BOUW VARIEERENDE STANDAARD¬ 
MODELLEN A, B EN C. - —-^ZZZ: 

METALLISEEREN „TER PLAATSE" OP 
BETON EN METSELWERKBEPLEISTERINGEN 

TECHNISCH-JUISTE WERKWIJZE - BILLIJKE PRIJZEN 

DIRECTEUREN: W. J. H„ LITTEL EN A. W. WITS 
UTRECHT, BEM. WEERD W.Z. 5 - TELEFOON 1411 
HILVERSUM, WALDECKLAAN 45 - TELEFOON 2002 

VERTEGENWOORDIGER AMSTERDAM, LELIEGRACHT 42 - TEL. 31810 
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BETON-EN WATERBOUW 
BA66ER-EN HEIWERKEN 
BETON KAAIMUREN 
FUNDEERINSEINffl 
FILIAAL TL AMSTERDAM 
6RA5WEQ41 TEL: 60352 
OD5LA6DLAAT5ETt TE llll 
AMSTERDAM EN VIAADDIMGEM 

= N.V. ALGEMEENE E 
BETON COMPAGNIE 

(A.B.C.) 
LAAN VAN MEERDERVOORT 168 

DEN HAAG - TEL. 34032 

ONTWERPEN EN UITVOEREN 

VAN WERKEN IN BETON EN 

= GEWAPEND BETON =1 



J. VAN DER WAL 
VALKENBOSCHLAAN 144 

D E N H A A G 

AANNEMER VAN HET KANTOORGEBOUW 
DER BATAAFSCHE PETROLEUM-MAAT- 
SCHAPPIJ — DE GEBOUWEN VAN DE 
TOPOGRAFISCHE INRICHTINGEN EN DE 
NUTSSPAARBANK — HET KANTOORGE¬ 
BOUW VAN DE NEDERLANDSCHE 
HANDEL-MAATSCHAPPIJ (AGENTSCHAP 
’S-GRAVENHAGE) EN DIVERSE ANDERE 
□ □ □ □ BELANGRIJKE WERKEN □ □ □ □ 

BELAST ZICH OOK MET HET CONSTRUEEREN 
EN UITVOEREN VAN ALLE WERKEN IN 

GEWAPEND BETON 

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ 

TOT HET MAKEN VAN WERKEN IN 

GEWAPEND 

III BETON III 

’s-GRAVENHAGE 
GROOT HERTOGINNELAAN 258 

- - - TELEFOON 33830 - - - 

AFDEEL. WEGEN - BITUMINEUZE 

WEGBEDEKKINGEN MET OF 

ZONDER ONDERBED VAN BETON 

INGENIEURSBUREAU 

Ir. L. H. HUYDTS 
CIVIELINGENIEUR — J. P. COENSTRAAT 40 

DEN HAAG 
TELEFOON 72319 

ONTWERPEN EN BEGROOTEN 
VAN WERKEN OP CIVIEL¬ 
TECHNISCH EN WATER¬ 
BOUWKUNDIG GEBIED. 

ADVIEZEN EN BEREKENINGEN 
VOOR CONSTRUCTIES IN 
GEWAPEND BETON, IJZER, 
i I HOUT EN STEEN. I I 

CONTROLE ARBITRAGE 

Ir. W. L. EERKES 
CIVIEL INGENIEUR 

TECHNISCH-BUREAU 

AMSTERDAM 
DE RUYTERKADE 46 - TELEF. 48269 

IJZERCONSTRUCTIES 

GEWAPEND BETON 

OPMETINGEN - ADVIEZEN 
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„REX” DAKBEDEKKING EN DAKLEIEN 

P. PROOST & ZOON 
RUSLAND 24-26 

DAKLEIEN 

RUSTIC RANDOMS 

VERVERIJ TE WIERDEN VAN DE FIRMA L. E. HOFKES 4 Co., ALMELO, GEDEKT MET REX-DAKBEDEKKING GROEN STEENSLAG 
(ARCHITECT: JAN VIXSEBOXSE, ALMELO) 

MET EN ZONDER STEENSLAG 

- AMSTERDAM 
TELEFOON 40137 - 48094 - 32788 

FOR ROOFS OF MIXED BROKEN COLOR 

GREEN RANDOMS 
MIXED SHADES 

ONZE NIEUWE MUUR- EN 
PLAFONDBEKLEEDING 

MURITE 

STRONG - DURABLE 

QUAINT - ARTISTIC 

INLICHTINGEN 
EN PRIJS WORDEN GAARNE VERSTREKT 

C. J.ZIEKMAN - OVERVEEN 
TELEFOON 3561 

IMPORTEUR VAN ALLE SOORTEN DAKLEIEN 

KAN DIRECT BESCHILDERD WORDEN 

KAN DIRECT BEHANGEN WORDEN 

WORDT ZOO HARD ALS STEEN 

I I I I IS AFWASCHBAAR j | j 

I I I I IS ZÉÉR GOEDKOOP III 

ONS BOEKJE OVER MURITE WORDT U 

OP AANVRAGE GAARNE TOEGEZONDEN 



SANITAIR TECHNISCH BUREAU 

N.V. FAFF’S PATENTEN 
AMSTERDAM, KEIZERSGR. 293 - TEL. 35380 ■Homai waarnaam 

LINOLEUM 
KROMMENIE 

WENDINGEN OP SANITAIR 
»¥»— TECHNISCH gebied 

HANDWASCHBAKJES ZONDER PLUG IN DEN 
BODEM EN MET INGEBOUWDE STANKAFSLUITING wmmamaamÊmmamm 

N.V. NEDERLANDSCHE I NST A LLATI E-M A ATSCH APPIJ 

CENTRALE VERWARMING 
VENTILATIE, SANITAIRE 
= INRICHTINGEN ENZ. = 

VONDELSTRAAT 36 AMSTERDAM TELEFOON 29691 



J. F. SEMEIJ 
ONTWERPER 

KUNSTWEEFSELS 

ATELIERS VOOR 

MODERNE 
WEEFSELS, 
GOBELINS, 

TAPIJTEN 
UITVOERING NAAR EIGEN EN GEGEVEN 

ONTWERPEN 

CORRESPONDENTIE-ADRES: 

SLEEDOORNSTRAAT64 

’S-GRAVENHAGE 
ATELIERS: 

ANEMOONSTRAAT 128—143 

WEEFSCHOOL 

„SM 
M ARG. VER WE Y 
AMSTERDAM - DEN HAAG 

BLARICUM 

ORGANISEERT CURSUSSEN IN 

== WEVEN EN = 
EGYPTISCH VLECHTEN 
DOOR HET GEHEELE LAND 

> 

KONINKLIJKE VEREENIGDE 

TAPIJTFABRIEKEN 
HOOFDKANTOOR ROTTERDAM 

SPECIALITEIT OP HET GEBIED VAN 

= SMYRNA EN = 

MOQUETTE TAPIJTEN 

IN ALLE VORMEN, MATEN, STIJLEN 

===== EN KLEURSTELLINGEN == 

_ i 



_. 

E.M.^ÜOJEN 
(VOORHEEN FIRMA VAN OJEN & CORET 

PIET HEIN T E L E F. 
STR. 84A DEN HAAGm. 2027 

E.M VAN cvevv 
H «MM KBacifc 

ATELIER 
VOOR 

ARTISTIEKE 
EN 

TECHNISCHE 

FOTOGRAFIE 
■■■■■■■■■ 1 

IVD.IWLI EN 

MOLUN? 
FABRIEK VAN 
BRONS&KOPER 

WERKEN 
NOORDSINGEL 183 I 

ROTTERDAM! 
TEL: 

i±ü 

OTIS-LIFTEN 
ELECTRISCH OF HYDRAULISCH 

DE ZEKERSTE IN BEDRIJF 

DE AANGENAAMSTE IN WERKING 
; 

DE ZUINIGSTE IN STROOM 
VERBRUIK EN ONDERHOUD 

REEDS ZIJN IN WERKING OVER DE GEHEELÊ 
WERELD MEER DAN 

151000 LIFTEN 
IN EUROPA MEER DAN 

31000 LIFTEN 
(HIERONDER ZIJN NIET GEREKEND DE SPIJSLIFTEN' 

C. A. JONGENEEL 

ATELIER GLAS IN LOOD 

EN GEBRAND GLAS 

GEGARANDEERD 

EERSTE-KLAS WERK 

DELFT 
KANTOOR: VAN DER MADESTRAAT 22 

ATELIER: RIETVELD 196 



LOU 
ASPERSLAGH 

ATELIERS VOOR 
KUNSTNIJVERHEID 

= GEBRAND = 
GESCHILDERD 
GLAS IN LOOD 

TOLLENSSTRAAT 18-26 
DEN HAAG TELEF. M. 4611 

EDUARD 
VAN BILDERBEEK 

, .1'. 

G. V. GELDERMALSEN 
II WEENASTRAAT 141 

ROT^RDAM 

EENVOUDIG 
EN = GEBRAND 
GLAS IN LOOD 
UITVOERINGEN 
NAAR ONTWERPEN 
VAN = TRUUS VAN 
GELDERMALSEN 
EN VERDER VOL¬ 
GENS TEEKENING 

JOHANNES VIJGHSTRAAT No. 6 

TEL. 1568 NIJMEGEN TEL. 1568 

ATELIERS 
VOOR 

GESCHILDERD 
GEBRAND EN 
EENVOUDIG 

GLAS 
IN 

GEËTST GLAS 



z
 >

 

MARMER 
MARMER- 
WERKEN 
WEEGEWIJS 

VOOR BOUW- EN KUNSTWERKEN 

IN ALLE KLEUREN EN BEWERKINGEN 

GRANIET - SYENIET - TUFSTEEN 

SCHOORSTEENMANTELS ENZ. 
RAPENBURG 14 
AMSTERDAM 

.V. MAATSCHAPPIJ VOOR STEENHOUWERIJ 

Ih P. KOOY, Dir. a. b. hutjes 
Z.O. BUITENSINGEL 203 - TEL. 72201 

DEN HAAG 

GIDDING EN 
TUYNENBURG MUYS 
I II I SCHILDERS MM 

BESCHILDERD EN EENVOUDIG 

Firma J.W.GIPS 
WERKPLAATSEN VOOR 

DEC. SCHILDERWERK 

GLAS IN LOOD 

AESTHETISCH LEIDER 

2e SWEELINCKSTRAAT 171 

□ DEN HAAG □ 
AERT VAN NESSTRAAT 130 
MAURITSSTRAAT 49 

ROTTERDAM 

EXPOSITIE „DE VUURSLAG 

1 



■ ARNHEMSCHE H 

HANDELS- I 
MAATSCHAPPIJ 1 

ISOLATIE-GELUIDDEMPING 

CELOTEX 
EIGENSCHAPPEN: 

STERK 1SOLEEREND EN GELUIDDEMPEND. 
PRACTISCH WATERDICHT. — KRIMPT NIET. ZET NIET UIT. 
LAAT ZICH: ZAGEN, SPIJKEREN, STUCADOOREN, CEMENTEEREN, 
BESPUITEN, VERVEN, BEHANGEN. 
ZEER LICHT. — TOCH STEVIG. 

TE GEBRUIKEN VOOR: 
GELUIDDEMPING IN OF OP VLOEREN. — WANDBEKLEEDING. 
PLAFONDS (ZONDER RIET EN LATWERK). 
DAKBESCHIETiNG. - LICHTE SCHEIDINGSWANDEN. 
GELUIDDEMPING EN ISOLATIE VAN BETONWERKEN EN DAKEN 
(VOORKOMT CONDENSATIE). 

AFMETINGEN DER PLATEN van 7/16 :122 cM. bij 244, 
275, 305 en 366 cM. GEWICHT: ca. 3 K.G. per M2. 

CELOTEX HEEFT VOLGENS ATTEST KONING & 
BI EN FAIT BIJNA HET DUBBELE ISOLATIEVERMOGEN 
VAN KURKPLAAT. 

ALLEEN IMPORTEURS: 

PRODUCTEN EN GRONDSTOFFEN-H.MIJ. 
BRIEFADRES: „CELOTEX" KEIZERSGRACHT 188 

AMSTERDAM 

HET BINNEN PA PIER VOOR 

DIT TIJDSCHRIFT 

WORDT GELEVERD DOOR DE 

PAPIERGROOTHANDEL 

H. J.VETTEWINKEL 
ZZ AMSTERDAM ZZ 

DE RUYTERKADE 107—108 - TELEF. 40942 

C. H. BENZI “N 

  

N 

ZZ SPECIALITEIT IN ZZ 

VEILIGHEIDSLIFTEN VOOR 

PERSONEN, GOEDEREN 

ZZ EN SP IJ ZEN ZZ 

VIERWINDENSTRAAT 3 - TEL. 40792 

I I I AMSTERDAM I 11 
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STALEN RAMEN 

VOOR 

MONUMENTALE GEBOUWEN 
KANTOORGEBOUWEN 

SCHOLEN 
VILLAS 

OPERATIEKAMERS 
ZIEKENHUIZEN 

HOTELS 
WONINGBOUW 

GEVANGENISSEN 
FABRIEKEN 

tmmm 

DE VRIES ROBBÉ & C°. 
GORINCHEM - - SEMARANG 

N. V. STOOMSTEENFABRIEKEN 
EN KIEZELEXPLOITATIE 

„BELVÉDÈRE" 
OPGERICHT 1898 — TELEPHOON 240 

MAASTRICHT 
GROOTSCHEEPS VAARWATER EN SPOORVERBINDING 

PRODUCTIE 20.000.000 

ELK FORMAAT IN IEDERE GEWENSCHTE KLEUR 

IN KLINKER- EN HARDGRAUW-KWALITEIT: 
KANARIEGEEL 
GOUDGEEL 
GEEL GENUANCEERD 
GEEL GEVLAMD 
GEEL GRIJS 
KLEURIG LICHTROOD 
KLEURIG DONKERROOD 
PAARS 
ZWARTBLAUW 
GROENE EN ZWARTE 
GESINTERDE KOPPEN 
EN STREKKEN, ENZ, 

RUWE EN GLADDE HANDVORM 

mm —■ 
IN DE 7DE JAARGANG VAN HET TIJDSCHRIFT (iWENDINGEN‘‘ INGAANDE 

MEI 1925, ZAL O.M. VERSCHIJNEN: 

GRAFIES WERK VAN JESSURUN DE MESQUITA, MET OMSLAG DOOR DE 

KUNSTENAAR IN HOUT GESNEDEN, EN INLEIDING VAN H. C. V E R K R U Y S E N. 

DRIE DUBBELNUMMERS GEWIJD AAN HET WERK VAN DE BEROEMDE AMERIKAANSE 

ARCHITECT FRANK LLOYD WRIGHT, DEZE SERIE VAN ZES NUMMERS VORMT EEN 

PRACHTWERK VAN MINSTENS 100 FOTOPAGINA’S MET INLEIDENDE TEXT VAN VER¬ 

SCHILLENDE EUROPEESE EN AMERIKAANSE ARCHITECTEN. DIT BOEK ZAL NA HET 

VERSCHIJNEN VAN DE AFLEVERINGEN OOK ALS AFZONDERLIK GEBONDEN WERK OP 

KUNSTDRUKPAPIER EN IN DOOR LLOYD WRIGHT ONTWORPEN, RIJK UITGEVOERDE 

BAND VERKRIJGBAAR ZIJN VOOR F. 20 BIJ INTEKENING (VÓÓR JUNI 1925); F. 25 BIJ 

NABESTELLING. 

WIE NOG NIET GEABONNEERD IS, SCHRIJVE IN OP DE 70E JAARGANG 

VAN „WENDINGEN"! ZELDEN ZULT GIJ UW GELD BETER BESTEED HEBBEN! 

liEruaiuBEiJ 




